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Sør-India er et spennende reisemål. Heldige var vi 7 som fikk
denne muligheten til å bli bedre kjent med dette reisemålet og
samtidig knytte verdifulle kontakter. Jet Airways and LPTI – Le
Passage to India, stod som arrangør for denne PATA turen.

Jet airways har kanskje verdens mest moderne flyflåte. Dette
attåt punktlighet gjør selskapet til et trygt valg for de som vil til
India. Foreløpig har de ingen direkte ruter fra Nord Europa, men
ifølge Johnny Gaardsäter fra Jet er dette nå i kjømda. Trolig fra
København. Vi fløy med Brussel Air til og fra Brussel som
fornindelsesrute.
Kun 3,5 time tidsforskjell er på plussiden for de som velger India
som mål. Langdrug visum – søknadsprosess er et hinder for
impulstur til landet, noe vi tok opp ved flere høve. Men vi kan love
at India som mer er et kontinent enn et land,har svært mye å by
på.

For min egen del har jeg vært både i Nord-India og bla i Goa som
gjerne er framstilt som badeparadiset i India. Vent til du har
opplevd Kerala. Vakre strender, vennlige mennesker og et
inntrykk av at det ikke er riktig så mange indere her som ellers i
dette tett befolka landet. Dessuten interessant historie, med
mange kulturimpulser, spennende kjøkken, flotte landskap og et
fantastisk vel av deilige og delvis spicy matretter. Vi fløy om
Cennai (Madrass) som også er et spennende reisemål. Men
altså Kerala- et eksotisk reisemål. Out of the beaten track i alle
fall for nordboere.
Eldre (….) nordmenn som undertegnede, husker kanskje Norge
sitt første u-hjelp – prosjekt som var lagt nettopp til denne
sørligste delstaten i India. Ikke spesielt vellykket var det heller.
Kystfiskerne så tydeligvis ut til å være fri for tanker om norsklært
industrifiske….
Backwaters båttur , både på innsjø og i kanaler var- i alle fall for
meg, et høgdepunkt. Rolig duvende hvor du kunne sjå, føle og
være en del av daliglivet langs kanalene, er noe som virkelig kan
anbefales. Med egen kahytte om bord, egen kokk og trygg
båtfører. Noe for en planlagt kjærlighetsreise og den som ønsker
å komme nær det virkelige livet i denne delen av India. Taj
hoteles er eid av samme store konsern og har en rekke hoteller
også utafor India. Luksus i alle klasser og med vår valuta er det
som de fleste steder i Asia , rimelig. Universiell utforming fullt på
høgde med som er lovpålagt (-men ikke alltid i orden) i Norge,
var slik det skal være merket jeg meg som svaksynt.

Orientering,innsalg og site inspections hørte med

Miljøstandarden var en annen positiv overraskelse. På Hotel
Coconut Lagoon (ikke Taj hotell), var det faktisk gjort som del av
sight-seeings mulighetene. Sjølsagt for ei gruppe som vår.
Rensing av alt avløpsvatn, kloakk og husdyrgjødsel til
biogassanlegg som bla ble brukt til oppvarming av varm vatnet,
egen organisk risåker og husdyrbruk, kildesortering med mer.
Profesjonelt og troverdig. Verdt et studiebesøk i seg sjøl.
Under hele turen ble vi møtt med blide hjelpere, trygge sjåfører
og dyktige guider som var stolte og brydde seg. Vertskapsrollen
var mer enn lært. Smil og hjelpsomhet og med evne til å sjå
gjestene. Ja,- det er mye å lære…
Reisebyråene Escape travel, Paradisreiser, Transreiser og ERtours , har nå medarbeidere som vet hva de snakker om når
Kereala blir anbefalt som reisemål.
-Takk for følge!
Jo Øvergaard
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